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ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε παξνρή επηκόξθσζεο θαη θαηάξηηζεο ζρεηηθά κε ηα 
ζπγθεθξηκέλα απηά ζέκαηα, ηόζν ζεσξεηηθά, όζν θαη ζε επίπεδν πξαθηηθώλ δεμηνηήησλ. Οη 
ζεκαηηθέο ελόηεηεο πνπ ζα παξνπζηαζηνύλ πεξηιακβάλνπλ ην πεξηερόκελν θαη ηα ζηάδηα ηεο 
επαγγεικαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο ελειίθσλ, ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, ηελ απηνγλσζία, 
ηνπο παξάγνληεο θαη ηα εκπόδηα ζηε ιήςε επαγγεικαηηθώλ απνθάζεσλ, ηε πξνεηνηκαζία γηα 
ηελ είζνδν ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηε ρξήζε ησλ ςπρνκεηξηθώλ εξγαιείσλ θ.ιπ. 

Δπηπξόζζεηα, αλαιύνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε πκβνπιεπηηθή θαη ηνλ Δπαγγεικαηηθό 
Πξνζαλαηνιηζκό παηδηώλ θαη εθήβσλ, ηε θαζνδήγεζε ησλ καζεηώλ ζηελ επαγγεικαηηθή 
ηνπο αλάπηπμε θαη ζηε ζρνιηθή επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία, ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη 
δπζθνιηώλ, ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ κε ζθνπό ηελ έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά 
εξγαζίαο ζην ζύγρξνλν θνηλσληθό θαη νηθνλνκηθό γίγλεζζαη. 

Ε ΠΟΙΟΤ ΑΠΕΤΘΤΝΕΣΑΙ 

 ε εθπαηδεπηηθνύο πνπ εξγάδνληαη ή πξόθεηηαη λα εξγαζηνύλ ζε Κέληξα Γηά Βίνπ 
Μάζεζεο θαη Γνκέο Γνκέο Γηά Βίνπ Μάζεζεο. 

 ε εθπαηδεπηέο Δλειίθσλ. 

 ε ζπκβνύινπο ρνιηθνύ θαη Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ. 

 ε απνθνίηνπο Σκεκάησλ Αλζξσπηζηηθώλ, 
Κνηλσληθώλ, Ψπρνπαηδαγσγηθώλ, Οηθνλνκηθώλ θαη Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ. 

 ε γνλείο. 

 ε εηδηθνύο παηδαγσγνύο. 

 ε επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο. 

 ε πξνπηπρηαθνύο θαη κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο εηδηθνηήησλ πνπ δύλαληαη λα δηδάμνπλ ζε 
Γνκέο Γηά Βίνπ Μάζεζεο. 

 ε Κνηλσληνιόγνπο, Ψπρνιόγνπο, Κνηλσληθνύο ιεηηνπξγνύο θαη ζε άιινπο επηζηήκνλεο 
δηαθόξσλ θαηεπζύλζεσλ θαη εηδηθνηήησλ. 

 ε όζνπο δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ρώξν ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο 
ελειίθσλ. 

 
 
 

 

ΓΙΑΣΙ ΝΑ ΣΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΩ; 

 Μνξηνδνηείηαη  ζε πξνθεξύμεηο ηνπ Ιδξύκαηνο Νενιαίαο θαη Γηά Βίνπ Μάζεζεο 
(Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ.),  .Γ.Δ. (ρνιεία Γεύηεξεο Δπθαηξίαο), Γ.Ι.Δ.Κ. (Γεκόζηα Ιλζηηηνύηα 
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο), (ΚΓΒΜ) Κέληξα Γηά Βίνπ Μάζεζεο θ.ά. 



 Λακβάλεηαη ζνβαξά ππόςε γηα απαζρόιεζε ζε ηδησηηθνύο Δθπαηδεπηηθνύο Οξγαληζκνύο 
(ΚΓΒΜ επηπέδνπ 2, ΙΔΚ, Ιδησηηθά ρνιεία, Κνιέγηα, Φξνληηζηήξηα θ.ιπ.). 

 

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ 

 Δπαγγεικαηηθή πκβνπιεπηηθή Δλειίθσλ θαη Μαζεηώλ 

 Κύξηεο ζεσξίεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ – επαγγεικαηηθήο 
αλάπηπμεο 

 Ο ύκβνπινο Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ 

 Οη Πξνθιήζεηο ησλ Δπαγγεικαηηθώλ πκβνύισλ 

 Μεζνδνινγία πκβνπιεπηηθήο Γηαδηθαζίαο 

 Σξόπνη ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηώλ θαη δηάγλσζεο αλαγθώλ – ύλαςε πκβνιαίνπ 

 Σερληθέο θαη Γεμηόηεηεο πκβνπιεπηηθήο Γηαδηθαζίαο 

 Μέζνδνη παξνρήο ζπκβνπιεπηηθήο θαη επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ 

 Βαζηθέο αξρέο κεζνδνινγίαο ζπκβνπιεπηηθήο ζπλέληεπμεο 

 Κύξηεο ηερληθέο ζπκβνπιεπηηθήο ζπλέληεπμεο 

 Ψπρνκεηξηθά Σεζη θαη Δξσηεκαηνιόγηα 

 Θεσξίεο πκβνπιεπηηθήο Ψπρνινγίαο θαη εθαξκνγέο ζηελ Δπαγγεικαηηθή πκβνπιεπηηθή 

 Θεσξίεο Δπαγγεικαηηθήο Αλάπηπμεο θαη εθαξκνγέο ζηελ Δπαγγεικαηηθή πκβνπιεπηηθή 

 Λεηηνπξγίεο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο θαη επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ (Απηνγλσζία – 
Απηναληίιεςε, Πιεξνθόξεζε, Λήςε Απόθαζεο, Σνπνζέηεζε, Μεηάβαζε, Δπαγγεικαηηθή 
Πξνζαξκνγή – Ιθαλνπνίεζε θ.ιπ.) 

 Παξάγνληεο (θνηλσληθνί, νηθνλνκηθνί, ςπρνινγηθνί) θαη δηαδηθαζία ιήςεο επαγγεικαηηθώλ 
απνθάζεσλ 

 Γηαδηθαζία επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο αλάπηπμεο ηνπ αηόκνπ 

 Αγνξά Δξγαζίαο θαη δνκέο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο 

 πλαηζζεκαηηθά θαη Δθπαηδεπηηθά Πξνβιήκαηα ησλ Μαζεηώλ – πκβνπιεπηηθή θαη 
Καζνδήγεζε 

 πκβνπιεπηηθή Δπάισησλ Κνηλσληθά Οκάδσλ 

 Σερληθέο αλαδήηεζεο εξγαζίαο 

 ύληαμε βηνγξαθηθνύ ζεκεηώκαηνο θαη ζπλνδεπηηθήο επηζηνιήο 

 Σερληθέο ζπλέληεπμεο επηινγήο πξνζσπηθνύ 

 Βαζηθέο αξρέο ζύληαμεο θαη παξνπζίαζεο εθζέζεσλ Δπαγγεικαηηθήο πκβνπιεπηηθήο 

 Κύξηεο αξρέο δηακόξθσζεο αηνκηθνύ ζρεδίνπ δξάζεο. 

 Πξαθηηθή πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ -Βησκαηηθέο αζθήζεηο 

 Ο Ρόινο ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληώλ ζηελ Δπαγγεικαηηθή 
πκβνπιεπηηθή παηδηώλ θαη εθήβσλ 

 Πξνβιήκαηα θαη πξνθιήζεηο ζην επάγγεικα ηνπ πκβνύινπ Δπαγγεικαηηθνύ 
Πξνζαλαηνιηζκνύ. Ηζηθή θαη Γενληνινγία 

 Κώδηθαο δενληνινγίαο-Γεληθέο αξρέο – ππνρξεώζεηο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ 
επαγγέικαηνο ηνπ ζπκβνύινπ 

 Μεζνδνινγία Έξεπλαο δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Δπαγγεικαηηθή Aλάπηπμε 
Mαζεηώλ 

 
 
 
 
 
 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 Σο επιμορυωτικό σεμινάριο: 

 Γηεμάγεηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ Δμ Απνζηάζεσο κέζνδν εθπαίδεπζεο (e-learning) 
(ζύγρξνλε θαη αζύγρξνλε ηειεθαηάξηηζε). 



 πλερήο αλαηξνθνδόηεζε ησλ απνξηώλ, εξσηεκάησλ θαη δηεπθξηλήζεσλ από ηνλ 
ππεύζπλν εθπαηδεπηή κέζσ email. 

 Πεξηιακβάλεη εθπαηδεπηηθό εγρεηξίδην, πξόζζεην επηκνξθσηηθό εθπαηδεπηηθό πιηθό, 
νπηηθναθνπζηηθό πιηθό, επηζηεκνληθά άξζξα, δηπισκαηηθέο εξγαζίεο, δηδαθηνξηθέο 
δηαηξηβέο θαη ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. 

 Η ηειηθή αμηνιόγεζε ηνπ ζεκηλαξίνπ πεξηιακβάλεη ηελ εθπόλεζε ηειηθήο εξγαζίαο, ηελ 
πινπνίεζε ζύληνκσλ εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη απηναμηνινγήζεσλ αλά 
ζεκαηηθή ελόηεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ. 

 

Για περισσότερες πληρουορίες καλέστε στο 2105319669 

 


